
DEEL No. 12.-8,905.1
BOLINDER'S BB~OB",D.

ZWEEDSCBI: sTrOV••
~ I '. '

• !,
Verandering van Prijzen.

----
Teil gevolge un bijzondere Schillingen met de FabrikuteD.

Wij kunnen ,B.$t .g~sJagen
worden in prijzen.

Gro~ té Voorr&acl • .Alle Grootten.
Sohri:t' OJD Prijalij.t en. Catalo"ue~

Ons is verzocht nog meer van: bovenge-
noemde artikelen in te voeren, ze zijn va1f' de-
zelfde hoedanigheid als die' welke wij het. vorige

.""iaar aanboden. .'" ,
Eveneens Zwart en Gegalvaniseerd Draad

Doorndraad, en ToesteUen voor .t' spannen van
Draad, tegen de laagste prijzeD.. .

Koe. &; DIElE.
Burg- en Castle-straten, Kaapstad.

J. D. CARTWRIGHT &,CQ.,'
GLAS- EN PORCELEIN- MA~GAZIJN

ADDERLEY EN DARLING BTRA.T.BlT~

J. C. SMITH.& Go.,
lItBt, Kool en Timmerhout laguijD8l,' • .. • .
• - Koloniaal- en Amerikaanscb ~';

STOOM ZAAGMOLENS. / ",

88, Broostraat en Rieteeks Plem;,
K..A.APSTAD_

Publieke Verko-iptug
TE

FRANseH HOEK. 40 Eerdte Klas Rnin Paarden

Ot: oDllf'rgrteeker:dc op vertrek 10 ~, Ezels.
\ ! 'taande lieeft besloten publiek 0. DONDERDAG1D dezer
IR aten vcrkoo pe n op de plaats II ,
~'LA MOTTE " ZULLEN gemelde getal Paarden

. I· en Ezels Publiek worden ver-
, OP "kocht te KLAPMUTSST.\TION.-Onder

Woensdag, 16 Mei 1900 I de Paarden zijn er 12 paar uitmun-
, , tende prachtige dieren, zoo als maar

De ,()I:.;(·nde (yoederen ;- zelden in de markt komt, groot,
M sterk, in uitmuntende Cond itie en

)\,,': Ut',!.Hf:E.l,Sf·!l\}'._ . geschikt voor dadelijk gebruik. Alle
, ::;l'lk\'a~('Il. ~ Kuipen, Trap en Paarden zijn gedresseerd. De Ezels

Ond,'rhai I', f I!alf-lpggers, 1 Pijp, zijn jong. Komt, Koopt, en over-
1 Az;]': \ :tl,. ; Druiveb Balies, 11 tuigt uzelve.
1\:]1-:-porn: Ir! <roede conditie 1 M SCHWAR'l'Z.
\'~OOtj", E'romt.'I''';"O enz. ':.A. B. DE VILLIERS & Co., .Afslagers.

Bo i,"I:l{}:"r:}H.E!JSf'Il\}': .
KENNISGEVING VAN VERHUIZING., 1 \!t ,II" Plol'g, 1 Planet, Bij-

en, 1;1':1\'(:0, Pikken Vorken,
IJ .' I 'QI 'ILl·' t} ....:" f':lZ. IK wonach mijne elienten mede te

deelen dat van wego verander-
ing aan ,het gebouw, ik mijn kantoor
verplaatst heb van No. 2 Kerk-
straat, naar den eersten vloer van
de Executeurs Kamer Gebouwen
op den hoek van Walestraat.

, V. A. VAN DER BIJL,
Procureuró Notaris en
Transport Uitmaker. ,

H~ L:( ")flt~ assorument Tafels,
St, Ilk t K k, " .e{ 1 ali en, eli enge-
rt'f·'\l"",;1il, enz.

V u:uu; :
,+" ':lIld A kers, Pompoenen,!

Pat.a~, ~ '\<i.Dte(·] Beesten van goed i
Ti>,-. : n·tte Varkens, 1 paar Kar-!
~~rd.eIl, 1 Kap-kar, l Dpen-kar, en I Kaapstad,
at H'id.'f zal worden aangeboden. _ _~ M~~~900~ _

S, A. CELLIERS.
rraa'l'n Hoek

I ~r t'!. 1~I~)().
OE VILLIERS & Co .. Afs/o!;ers.

I •• p Gonyernements Landmeter.
A. A.. D. MALHERBB

PASTORIE LAANJI
P,4.ARL.

Hl'1 RIT

Zo~rikwlCb~ Hulpgenoota~ap
!., 1'3

i - VA~ HET l
8R~TSCHf Dt PUiTENLANDSC"E
.' BIJBEL· GE}400TSCHAP. :
:JD' d. 0+>0-'.z....l

VA$ DE
I

E.~. Dr. A.OREW .UIIRAY·

Fraserlmrg.

za' pre......... n.
> __,....---------

Het :vQlgendeget.uigschrift spreek :voor zlchselren :
WItkei, P.~.,Oude Post •..r

Malmeabur~, 2~ April, ~900.
De Heeren R.• 1«. Ross, Steyn8burg,

Strand Sh·.at, Kaapstad. I

WAARDa HElJlBN.. . i. . i 20..Aipzru,l900,
.De FRANACHE STOOF ••L'ECONOMIQUE" W'\8 mij ~r onbtoke.d, ---.,--------.---

doch na deJelve $fD jaar te hebben gebruikt, kan ik .'Ua bare vele ~hoedaDi~.'
'UTT LL heden g.tuigen .. Zij wordt RPliedig wal'm, verteert wMnig branthto:r, .n boudt1de .

EERW. NA, '! hitte ooor een langs ren tijd dan 8enlgQ.-&ndclestcof, én daarbij iuij een fraai meuJi.).
Secretaris. i stuk in de keuken. Ze is bepaald eens Vt'rlMQring op senig andere stoot, ~~j

,I. hekend ; derbalTe kan ik ze zonder vreea, een ieder .anbenlsD. '
-_- , De Uwe,

Kennisgeving aan Crediteuren
en Dehiteuren. .

Toespraken sullen worden ge-
leverd door verscheidene geeste.
lijken e~ andere vrienden van ,het
genootschap. van

W8Qbt worden
MET, l.900.'

Werk te na de juni
vacantie. Sa.
met vrije inwoning.

Adres J. A. KOK
Rivie~," dist. K.niWOI't,iólllln_

Rol1ertrsob, 3,Mei, l'
_,.----;If-_: ~- --:b-' . I

Onde~w. ijze.'r •of . O._derwiJ"zeresi
, Benoodi~. ' ;

moeten .:t'rnatief. zij? VOOR. Derde"Klas, P. S. Tulbe.g~ I:

, W interhoék, Nom. 1. Appli- I

. reparatie .van boven- eaties vergezel4 van getuigscbrif- I

nLIW.UUI511 weg.· VAn goed zedelijk gedrag, Tan ;
~parat'ie van dezen weg oe.;W&I~m[lel(J· en k80nis der Hol.!

~lnij~c1e', het mak.m yan een talen, zullen :
'hoogte te Honden!óntein te . den onder-,

_n~orlAl1 aangewezen -door <den Heer Juni. :
van Hondenfontein. : behooren i

'Anllmotl te worden iQgediend niet 8álaris
18 Mei \900. voor logies

Op Last" werk1:aam-
A. 'J. BOTES, . vacantie.

Secretaris.

G. W. D. RUST. ' ... , ....... I ....... n lullen inge';'aeht wor-
door den Ond~tee~
eene reparatie van tien

lt'inlV!n118. van Fraserburg over
EzelfonteÏn, Honden-

Driefontein tot Rbenoster-

•
In den 'I'eatamentairen 'Boedel van

wijlen ,An~lANU8 JOHANNESVAN
SPBYK, Wellington, " .. •

AL LE personen. die iets te vorderen
hebben in boyengemelden

Boedel en die verschuldigd zijn aan
den Boedel worden verzocht hunne
rekeningen in te leveren en
schulden te betalen ten kantore vaD
den ondergeteekende te WellingtDn
binnen zes weken van af heden.
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ZJ. E. SCHOEVERS,

Procureur voor
Exouteur Testamentair.

W~llington,
~7 April, 1900~

UELOONINGVAN £5.

..
; 1

:
T1E:a,LOREN te Ceres Road, een .
. ,; merrie Muil (boterkop )~ licht
bruin.. witte vlek op den rug, !12
banden hoog. Doe aanvraag bij··

'- G.:l1E~AN.
Cerea Road;

En

R.M.'Ross & C~éK8"'sta4~
\ :\~ -.,;



~ J!£. GES~~EN'
40 EersteKlasse Paarden eo l1e)s. OP~~vo~~r::~

NOTEN, uit de WoniDg n.n den
OpWOEISDAG, 9 le~ heer WILL'" 8D~s JAOOBU8

ZULLEN opgemelde Paarden en M.uw8, ZaDddrift:,. iNoorder Paarl.
Ezels· publiek verkocht worden De volgende IJJIl onder de nom-

aan KUPMlJTS STATlON. Onder de mers, maar men is' niet zeker VaD
Paarden rijn verschillende J>&I:8nTwee £5 Noten:
egale g~re8Seerde. Paarden, (R~& Bank of Africa 2!OOll46 £10 0 0
en Memee), allen m extra Oendine 10 .
en geschikt Toor dadelijk gebruik. B
De Ezels zijn prachtig: en daar de Do. 5008594 5 0 0
naam en de stoeterij van den onder A
geteekende zoo wel bekend zijn, is Standard Bank 3139265 5 0 0
verdere aanbeveling oyerbodig.
Komt en Koopt. Do. A 101949

E. ADAMSTETN. 5
J. S. MARAIS ~ Co. Afslager:s. Do. !..132112 5 o 0

;j

GEHUWD.
GETROOWD oplJen.7Jen )hi, in de
Gereformtlt1rutl Kerk te Woodstock. L. J.
VISlIER vali Amsterdam, milt G. V. V J N
A. Roux, flin Swellendam.

DOODB}!,;RICHTEN.
AA.;~fanlllie en vri ..ndon wordt bekend
gema.akt Jat mijn oudste zoon DAl"IEL
'JUHUS GEUHGJ<: RUCK oud 24 J&aJ' 9
maauden , sneuvelde in den oorlog op Majuba.-
da"" den Z,h,ten Februarr. Hij offerde zIJn
leven voor het vnjheidsrecht van TrlWSvaa.l
",\.dr tU) * jaar woonach.tlg ,.......

ZIJIl l>cdruciu" moeder en broeders,
A. E. WlCK,

Geboren Do Yilliers.

Hr,vr hl'<lit deu Hoor" behaagd onze dier-
bare moeder de W,..Jnwe JACUBL'S J. DE
WET (geb) :\aude van ons weg te nemen op
:!"2sll'n April, I\JOIJ, In deu ouderdom ran 81
J'lJl'n Il muaudeu l:! da.gen.

Ha, .. lev~n """' Christus, en haar sterven
gt:"wlIJ.

rit LW,tJ:i} UN ~ezamenliJke kinderen
W .. DJ<: wzr HCW.
~1. .\1. DE WKT H CGO.

. (Gah.) De Wet.
uoo.

II \ï':H LI:£D ~::\ up den morgen VIUl den
2<1.. n UI'ZA'r aun z rjne woning: Mijne teeder
geildu.. Ecbt~euoot. WLLLEY R'GDULF
HAbSO\. in d•-u oud ..rdom van 51 jareu,
1 maand e-n ti d.l":PU, mij ua I...tende met twee
k inde r en om dn ouherstelbaar verlies te be-
t.reuren.

De bed roof de Weduwe, C
W H BASSOS.

(G"b.) Perold.

()Y~:RI.E[H:" te Worcester. op den 2deu
dl'zt"f ma ami , na Pen langdurig lijden, mijn
,""liPide. ~:<htf.\,·noot, PIKTffi IHSlE!>
J()!{D.\.\"., in z ijn 38sle Jaar.

Ik W~n&h hn-rrnede mijn oprechten dank
t e b.·tul,,' 'Wil IJs. Villiers, Dr. VIUl der
~l,·r"e. dl I de vrienden die den ov..riedene
hulp "u del' ..mmg h--bben betoond

.1. t,', JURD.L-\~,
(Geb.) ~larai s.

A"\:\ f amrl .., eu vrienden wurdt met deze
" bekend ""maakt dat bet den Beere behaagd

beeft door deu dood uit ona midden weg te
nemen op deo 4den Mei onzen gJlliefden Vader
~IÁKTUl~l·S ~~ll·l. in den ouderdom vali 70
jaren

In bet bui. mjjn Vaders zUn vele woningen.
Joh. 14 : 3:l.

M. S)1l:TS Jr'
He lder berg. 4 :'Ilei. .

" --

AA:\ fanuh» en vrienden .. ordt hiermede
bekoud "'t'ru..akt da.t het don Heer, beschik-
ker uver I"Hn en dood, beh~d heef t om
Uil, L •-er g,·lIdd" dochtertje H~l"RIETfA
door Olm (l()()d v.i n onze zijde wegteD~en na
... ·11 lijrh-n v an adlt dag"11 in den ouderdom
van t wve maanden PO veerti.._--n dagen.

A l-nn-de Zt'>(g"n wij onzen hartelijken dank
t o«, aan d.,u h...-r F. W. Beineke, die in
miJnt' at'wt·7.4!.ht.·lJ de moeder in alle deelen
tN hulpe kw.un Hl n·rd.'r den Heer en l1e-
HOIIW Ham, ~:'·rw. Heer Pil ~leYTou"" Van
d-r ""UIL'll ,'u d.· under e Yrienden die hunne
d ... ·lrw.mtnll; ~~·toulld h ••bbeu III bet k.omen tot
Je be~rait·lIb.

Du bodrodd.· ouders,
Il. E. H. vxx ZIJL.
II Y.\\ ZIJL.

(Geb.) Greeff.
rall H l.rju-dorp,

:J -'Ici, isoo.

AfllEJo.:I.I,,(; L\\ HOPE TOW~.

ST!! LJ D[\ IIr uo SC!i l'TBF..HICHT.

(JP(a:''iLuTE\ III bet Schut te Strijden-
burl!; III d,'w "ide"llIlg over don gtlOOrlooiden
ujd P(1 tOl wurdi-n verkocht aldaar op
Z.\TI-:}{ll.H;. d"(1 Wd "'I .\lel, 1900, om !lJ
uur t "! Ylx.lnnldda~'_, l11dlCD wet tevoren g~
lo-st , he t \·l)I~('ndt· -
1 \·,,1,· "ut! E.zel, merrie, gebranu onduide,

lijk r'''-'i1t''r kant van dell Ilek omtrent 10
Jaar oud, mvt t~t"n halter aan.

Il;"LI W. H. GARBEll.."!,
Schu t.meest er .
~ - --_..~-

• v x x \TlItE\S-KILUL SCHlT

TE wordvn Vt·rk..cht le Steynsburg op den
:.!f)""~,·il '.IC1, l~'pll, nidi ..,Q uiet te "oren ge-
lo,t -
:\ .\I1;.(.. r.. (Io"'n .-Laug wol, linker oor

:t.Vt'alLlw,tuart. n'chtt"r Dor shp.
1 .\n~()r" OOI.-n",ht,·r oor gat en wilikel-
t"."k voor , !tuk.·r oor -Iip ,·il half maan
\'Our.

1 .)0111( .\I1..:ora Hok.---{"",.·merkt.
1 \·,~d,lrul' h.-n,-helde bout"n JI;!"brand--

.·.·11 ,,"dll11j..lIJk, ....n brand lijkt naar 2
oudt· YL"ptt'U.

il. J .\ Dl' PU'BSk!! .
8chut-~<,<,stt'r .

Sllll{P[l)["SDRIFT seR lOT.

TE word('l1 vt'rkoeht IndieD, niet g~lost op
<l"11 :J I ,tO'1I \1"1, WOO.
j.I .)Oil!," St Ill-H>p;~l,. ,ulgen., ocháttin!( 1 jtUlr

oud. d.· k,llk."'pt'un('n Tiju !l,ck.nipt, on-
gt'braudm.·rk t.

(il, .J. BESTER,
Schutm_ter.

\ .\" W[ J KS \I.EI $(1HT

TE ~"rrl.·u n'rkueht op d"ll 3I.ten :'Ifel,
]'M).). illdl+'n JlI~t !,!"lost -
Ji:"11 ilnllu(' '1"rTW ~lllil t:Zól, L""n'I'>lnnm,..nn

IW I (lP r""ht"r hout omtrent 5 Jaar oud
,eh, ... ipkkk'·11 Vt)()r d" horst..

~1. fHER){.\l",
Schutmeester.

r
A. T. RUTTER,

M~ ..... eie \.II.~ KoIoDiu.
.. JN]fE8 " eD .. OlUGBTOlr' ad••

bekeDd 0'" de rUel •.KoIoaie. r,.d.la op
~ ge_ki ..... sa .. _..r. <neie ..aela
Die••• opgelD_kt of ~111' ....-aelrt
~ pa'fUD- ftIl eie kWlt.L . .

TV:l:G:EJN
Ket eie alettwto 8oh~na. Ga Mt
.... ftD .. _kom.a.

Vruc OUl Pnjlllija"
••• I)A.T.E:N~T.A AT.

IIAAPM ...

TENDERS zullen wor en ont-
vangen aan bet K toor Tan • .

den Controlenl' en Audite ·Generaal Direkte Invoerde~s,
Kaapstad, tot 12 uur middags KAR, '1'TT PLEIN, p.4 6.· RL
van MAANDAG, .d~n sten MEI, A. ~

voor de levering Kaapstad (}emachdgd bij Parle~ Wet, l888.
Z('kere Artikel& benoodigd W ENSCHEN het publiek in het alge~ bekend te maken dat «(j",utigd in \846.Z, de o."u,,,,,, • ..t....

voor den dienst "n Regeerings hunne' Nieu,... .'too...., •• ..., Molen. te ralllW J&.~ .... .KAp •
Departementen, heh e het Spoor. Lady Grey B~ Station in TOlle werking sijn, soodat alle orders VOWt de QO«U Boop). :
wep: Departement, r het tijd- het ~en en aóhavou ~ hout met spoed kunnen worden uitgevoerd.· Hoofdklitter ~ Darl1J& saut, Iupá
perk beginnende de eersten Juli, N.B.-E,eJl groote TOOrra!id van Bouw-materialen l()C)a)a Roode eh Witte . L' n . f>

l~O, en eindige e den BOsten Deelen, Vloer·, 'PWond~ en .A.meribaDlche Planken Dalrijl8l' ~/oolJ8ll1fe rOlldS811 ~ 11:12,228,710.
Juni 1901. Cement, 8DL, 8us., altiid ~ '}. A''''' ~1I'11 ZtKd ~ :

Voor -.;erdere bi ~e . c ,;. 8~ . "

men de adverten gedateerd 3ó GEOOCULEERDE. Komen ;.AaDloo~D 144'fZiluc1l........ ....I.......
April 1900, ge blioeerd in de LDlORNEN:, N~artj88 BOOmeD Y"" 1~....... .. . .cn......
.. Gouvernements uette tt van den ook de limoen der toekomat, EEN zwart bont eug varken. De h, ,SPEo1ALt ICIGBNSQHAPPJOt ;-
4den,8sten, lId , en 15den Mei, de Washington.Navel. Nu pla.nttiJd. eigenaar kau haar terug be- ~;~aJl~~~r-~~GD ..
1900. Doe in tijds aa.uoek bij . komen, miUl alle kosten betalende. fiollOOTB B01fU8D DDHII D&m lAU.

Tendervormen verkriJ'gbaar' aan JACS. VAN Dill MERWE, J. Zoon, .B.O. RETI1!II1I1 :vaoaoB BETALIliG ·VAJr lOD.Bma •.• JlU!, WpOOLATII:8 voo. lII'tJL.1,,~Q
het kantoor v den J'D8g8Ziin- Blauwva.llei. Wellington. . Klem Drakenstéin. i'. VJl,LJnaBLU' D IUlZD; . ,
meester, Caledo Plein. . .' ~ VOOaDDLBlf DOop .... ux •..,.

Ak te K I Lml:~'! "ers OOp"· J, GDUTIGD, J.V;:. . i·.c. W. . DUMINY. ; . . . ,.' LI kdOOlPJl&a I PUSOOHWD .raAKJr.uc-iAlaloom.1 DID !' .,.

Hoofd Inap~Ul'. Newl8Jlds Statie Geleverd. . lUJI~'oP ~
...... uw...w......... LIBDU" wllllD. BUiO'fDGAft. .

P. 3.V&Jl der JlEBW& .......... ..:)OL - WXI,TJAV .... LL, I : .

.c; New11nM U1III IA~ I ~, I '~.01""l
!

Do.

& COMPAGNIE ,

eeD~
V_riYi.er, ten DOOrdq

de hoofdmacht
afd .. ling der

Hit
.erl••• '
AiI.r1uuau,
Bak.I'na
POldlr
'

''OOR het ~n
brood, koek, koI.Jn ... p.lMidJiQII,

'ens. Maakt het ~"",""• .,Il u.ltmuntead
licht, heerlijk, en geaon~l.. .
Beeft de RI'OOt.te _be om te

doeu rijzen en la het ~ bakin, .
.powder dat niet pa1f~ wordt
door het IdlmMt. Blljtt ftnICh en
krachtig tot 't gebrnIkiwordt.
a. Royal Baking .Powder, dat

wereldberoemd la, wordt alleen
gewaakt door de Royal ~lntr
Powder Co., TUl A.merikL Let
wrgl'nldig op clen naam van den'
maker op het etlbt. ta, tJlnde te
beletten dat·~ SOeCJeren
in de plaail er "''0 wo~ p.teld.

ROYAL BAKI •• PO... Co.
HEWYOu, •.u.

.-----.;.._._,.-;_____,.: I
DE I "

ZnidAfrikaanBcheOnderlloga
. Levensverzekering llaatacJlapPij,

; 1-

PUBLIEK:.··
! Ii·" .

E~~~uia '1::A,':~!I'"
de~ in de Publteke' Wool
Oaledon, !

, '. i' .'
~Op Zaterdag, den leden! .

i ; ! i. om Half: Blf ure 's mo~~ e '

... Daal' de Saa1I; 'Y8Jl "'r· groot betabg 'is voor géheel\ Zuid
Afrika, worden allen in het i Distrikt drbJgen4- pj,tgenoodigd date be-
langrijke vergadering bij te wonen.! De Plaa~jk~ Par~mé!-':tIJ ~en
de Heeren BUlBS en D:.uns sulleD ook. ~p01foordtg mJn eD de

5 0 ,0 Vergaderiog toesprek~' Dames sWlen 1f.~m. lijn. " . . i '
I B. J. DB K09~ (Zandfont.ebl). i,

J. N. HmU..N (Rivier Zonder B~d).
,H. C. DB WIT,' Sr. (Goudini). !

C. P. VA...~ DER :M~RWE (C~ou).
q. JOl!:L KalGE (Osledca). I

1 0 0

African B~king A 001694
Corporation 1

1 0 0

BENOODIGD

APPLW.\TIES worden gevraagd voor
een &enten Assistent Onderwijzer

Toor de 2tlel Klaa Carnarvon Publieke
School. 8alariJ1 £120 per jaar. Werk te
beginnen na de Juni 't'llcanf'ie. Te worden
gead ~rd atUl den Secretaril met ge-
tuigechriften Diet later dan den 7deo
Juni, 1900,

ler.ch LJnnen,Dr"pery,'.c.

A. VON GROSSICKS,
Hon. SecretarIs,

,.
I

DE heeren A. lt n. VILLIl1B&& 00. gelast door J. P. MURPHY
. zullen verkoopen bij publieke veil~g zonder reserve, in '.,de ge-
bouwen tegenoYer Mrs. Thom, .Van der Lmgen Straat, Paarl, Op

ZATERDAG en JAAIDAG 8.8., tz en t41E~ te tO un I.m. ieD 7 our D'.m·
Iersch Linnen, Bedde Spreien, Me8Ienwaren, Beddelakens, ' Vloe~~

kleedjes, Tdfelkleeden, HJoDddoeken, Clothing, Servetten, ijatisten
Zakdoeken, Karpetten, Tweeds, 8e~, Gordijne», Dreesgoederea. .

De Afslagert raden allen aan, met aohter,wege te blijven bij deze bona
fide verkoop ing van eerste kJll.886 goederen, zonder twijfel die beate die is
aangeboden te PAarl. De goederen lullen te sien zijn op Donderdeg' en
Yrijdag, van 10 uur v.m. en de verkooping zal worden ~ho~
Zaterdag en Maabdag. . ,. .~

A. B. DE VILLIERS & Oo., Afslagers.

-----

Onderwijzer Beuoodlgd.

DIE zuivel' in beide de Engelsche en
Hollandsche talen onderwijl kan

geven. Zpngku1l8t zal aanbeveling zijn.
Certiticaat van bekwaamheid en goed
gedrag. Geen ziekelijk persoon wordt
vereiscat, I!3laris £60 per jaar met vrije
inwoning.

J. C. NEL.
P. O. Daseie Deur,

Dist. Cradock.
2 Mei,I~. DE HOLLANDSCHE WINKEL,

Bird Straat, Stellenbosch.Assistent Onrterwijzer.

DE ondergeteekenden maken hiermede aan. h~t geëerde publiek van
Stellenbosch en omstreken bekend, dat lij een algemeen en Winkel

gaan openen in de Bird Straat, in het gebouw, vroeger bewoond door
den Heer P. F. BASTIAANS.

Door nette en vlugge bediening en het leveren van uitsluitend eerste
klas artikelen tegen de goedkoopste prijzen, hopen zij het vertrouwen van
het publiek te winnen.

De ope~ng VaD den winkel zal plaats hebben op a.s; Zaterdag den
12:den MeI. . . .

A. C. RBE KERS &:; Co.

APpLIcATIES sullen worden inge·
wacht deor den E"rwaarde A.

JEFFKR Y, Ceres, voor een A&8i8it'ut OD-
derwijeer. Gecertificeerd ~oor de Derde
Klu Publieke School te Ceres Road.
WerkzaamhedeD te beginnen naar de
J nni vacantie. Salarts £60 pBr jaar .

KENNISGEVIN G.
In de zaak van de FAIRFI Il1LD

BRICK and LAND COMPANY,
Limited, in lidwidatie, onder de
Maatschappijen wet van 1 892.

IN IEDER OPZIOHT ZIJN MULTQ'lLEX

O!lNlQ.P BANDEN]KENNIS wordt hierbij gegeven
dat het eerste verslag van

den heer G. W. STEYTL,·lt. den
officieelen likwidateur van de bo-
vengenoemde maatschappij, ter
onderzoek zal liggen voor allen
wien het moge aangaan, aan het
kantoor van den meester van hét
Hooggerechtshof, Kaapstad, en een
afschrift daarvan aan het kantoor
van den genoemden lidwidateur
voor pen tijdperk van zeven dagen
gerekend van den datum dezes.

D TENNANT, JR.
Procureur van den

Officieelen Lik widat '111".

Kaapstad,·7 Mei, 1900.

De Prijzen van Lucht Pompen, Uitrusting, en Benoodigd-
heden verkrijgbaar op aanvrage. ..

Beperkt,,
7, CAPE TIMES· GEBOUWEli, ~PSTAD.

Pneumatic TyreDe Dunlop

BETERE WAARDE ON MOGfUJK.
GELIJKE WAARDE ONWAARSCHIJNLIJK.
KEUZE, SNIT EN AFWERKING 'ONOV t: RTROFE~ N.- -

OVERJASSEN, WATERPROEF BEEIUPPKI, SCHOENEN, (OO~Etf, EDZ.

STELLENBOSCH.

VOO R de beste waarde in
Draperie. Clothing, en

Laarzen ga men naar

THOMAS,WHITLEY &, ComfJy.
Nieuwe Wintergoederen

[utst uitgepakt, Flanellen, Kom-
baarzen, Calicots, Mackintoshes,
Overschoenen, Zambreelen, Man'tela,
enz.

Flaneletten onderkleeren. Hoeden-
modes, enz.

Grootste en beste voorraad
Schoenen en Laarzen in het Dorp,
Tafel, Stoelen, Bedden. Matrassen,
Enamelwaren, Behangsel Papier,
enz.

Mooiste A8IIort11'I)ent no Heeren. JODll8lul', 81J JODRell8 ~~klaase KI~iDg V&n
iedere 800rt VOOI' Winterdracht; Flanellen PNkeo, Hoeden, t!choenen. KoulIen, ens.

TOT EEN BEZOEK UITGENOODIGD.

Westof Engtand~
LET OP ONS EENIG .ADRES: .

J. x..~ "WV'~~"Y"' ..., Ce».
Langemarkt--straat en lterkpl~in, Kaapstad.·

i .

III w."" II ft StU .1 '. ~It LU' lilt " ............ 11' fil' "'lll'rs.
THOMIS, WHITLEY' Co.,

SI' LI.,. Ind, lerk Strut,
wmlD. STEUEIIGSCI.
SCBR!.JF CM MONSTERS, PORTVRIJ.

""-TIJD' .IS GELD' r
MOtLDepartement laD Publieke Werken.

Depa.rtemfDt 'V8.I1
Caledon Plein,

Kaapatad, 7 &i,I900.
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Iutl ier Cbr. Werke. Vdr-
OI,pUg per den ha-r J I'

Bv~ nan 7:l 1<) ;;

Cl&n.-:' "ID. p'" d~ C F I. -ip.il.l t
(j""oll·:cte.·,,f ,hor
don heer F Gil"
~n, Z wa r tbosch
" 1 I.·, .', '1

'lpbreo,,: "an ba
zaar lt' 1 ruder
I cg,y.llel I·) lj;

Ion-d." he r D ". n
Z'JI er a .ieren." J ;) ,I

Talb.gb. per d. J !I V31l .\ rde
Do K"r~erlWld Kru,"nlt~I.
per .);. J H van .-\. rde - ".

ts "-0 per deu h r P :-\
l~'dllt'r~

Tui<a.,wj. 'peel le '~~lle te ~c;i:
';.rtf Ker k-, p"r deo heer
PJ! r'>n:o'oen ...

29 4 7
lti 1) lj

;'0 0 0

23 8 G

B I) (J

D . A.ILBOO van de week, de N
[I)",,: lt den morgeo hier aaoki
gunJ0 boo, de Can, l'
mor 0 D mi ag, om 4 nar.
D. heeren A, C. &eeken'" 00 .

• elver otie "eod d i ,jj . 8 Ile
al emeene wiokel znlleD
landscb wi.kel-iD et· boa iJl

woood - 00 deo

p

zen rue i ("Jr.-a la Lotter eo
'Jle) K.lle Bo wer

1i'1Ood" a. ~ '(JII' cr-erd te Pa-
ter . per ti" i; Je Wet

II \Ona We<t. ptr mej. Van .
.. Rec.'b·lf\( "0 mej. Conr die
'i ictor-ia w··,t. b'Jeelll(ebracLt ""0

bUlle van m vr Pienaar ea
me vr C .-\ ,'dlt""

[)., A..t per deo heer :-i G du
Ples.'l'

Pu.rl. i,hreu"t v Il .. Tea ~1"".
tlr.~ pe, [ r '.J Retief

r;radock. Jeu beer Il P dil TOIt
lo: u'tr'llD. !lertLO'(. van d
~e e<·r]t., te (;re kerk.
d, .-\ Faur ... ...

'au ·je \' oo rder Paarl
·ho'llkl:l·ler -. per den jou
e-ht"er P :"'>1:btJltl
b. E_ne luit r. sp 1~~'1

Tuur melk

I I ti

23 s
4 I)

TE &0010 5 EI.

7 13 ---
7

:-

6
I s

10

'J 18

:,

Tul.

. £aM-U ~I
IJ !JE \'ILLlt:RS.

T'hesaur ier.

Flads ,oor Trannulscb I
& wonden, W duwan ..

e
La

rk~nd ~:16ïl~ 14 ~I
t.W. deo boor iï I) li) 0

I·oad. ··2~71 4 9
7l»,r gevan!l oen. enz. K"'4~ \I 0;

';r'>01 to tul £1:!SI.'i H 4
D. PE VILLH:R8,

t Th on r.



-,

e••·

« Grootste Onderneming in de Xoloni,Ie lDde~"rJ,

DE}'IANCE'"THE
80lide Essehenhouten Slaapkamer Stel, Goedg~d Hout

Excellent Af2'eWérkt.

~/,.

,~~

DEZE ILLUSTRATIE IS EEN EERLJrri AFBEELDING VAN HET

; "DEFIUOE" SLAAPKAMER STEL. '
Best.aarid ·fI·-3 rt Solide Esschenhouten Kleerenkast, met Spiegel Deur; 3 vt. ~e

, Ê':s6henhOllten Waschtafel, met marmeren blad, hoogen rug ~n h&llddo~k hanger;
, ; 3 vt. Solide Esschenhouten Kleedtafel. met Plaat Glazen SpIegel op spillen.

Wï hebben besloten het Publiek te overtuigen dat ~et g~oopen goed huisraad van ou ~ maakMl
1 'k k dan de gewone ingevoerde artákelen die op deze markt worden verkocht. 'oopen an, p "_7" t L t' Geilluatreerd Cata.l.ogua 6ft '11lJl.1j" franco g~ o-p aa'MJf'a9~.

Alle Goederen door ons vervaardigd 'worden do:or de ~psche Gouyernements Spoorwegen
vervoerd tegen 20 pe,' cent minder dan mgevoerd huisraad,

n ' I'S·AAGS & GO ::::~' ~~fc~;~~'~~=1U, " KAAPSTAD.

ONS ElGENo MA AKSEL --
en

! '

I.

,.M· ONTAGU 'COTTAGE ~
., llaitland. Woning va.n '*

,Jen i del) ti. L. DALK, bev~e
~ ~, buitengebouwen, lrater
eDZ~ Voor bijwnderheden doe
aa~bij

DR ALGEMEENE BOEDEL
en

. WEESKAQR
Adr1ley Straat, 106. •

P.TOII PUBLIEKESC.
, _ -,

E·JlRBT~. Assistent ge~
Salaris £~SO p.a. Certi£~

.,. bekwaam~e!d, goed zedeijjk
~q.g en keums van Hollaqb
ztUlen tot 14 Mei ontva~
w;.orden. Werkzaamheden beginDen
aanstaand kwartaal. '

Dr. S. W. LOUW.
P~~

I I

'Vo:tts_ Pe~:I:C;i•• j ........ JIJHUlII.
, ! i O~I V&lD1> DBRlU

Wij ~e onder,~8nden, DUwonende in 'de Kolonia/van ~e .}'{aap iJ. Jt 'MIGHAU, .
de Goed. H~p, vragen u, h.t Tolk: van Groot BnttA)e elim! . I. .' •

Ierlaad om OD~aall te hoofeD; I i " q;e connectie ten geTOJge van den
• ~.. .!. . ', , .' •• .' 0 rlog voor goed gebroken hebben-

~D ~ wat volgt qrukken WIJ OQIe ==s gevoe~~e orei'tmgm, ~ d met de firma TUl HllBHOFJP BB

~rw,llllfll.ledere .., . JI8den, . ~'Ibebbe, .n om te, ~loo'Yen qa, t,wl) ook .•:deo,T~n, ••tgmg. y't:lUIJ te Kimberley. OIl mot elo..mtdrukken van de tn ~d Tan ~, ~lank:e bevollring «!fe ZUid ~ DrBeers 14aatso1iappij (TOOrwien
tot 1u!~woonplaate h .~kt. ,i '. I '. . ! ~meer dan lO j,,",n ageerde a.1s

"Gq werdtin ~en, 00 log die DU!oed~,tegen de tw~ ZU1~.A~8Clie P ureur), geeft kemlia dat hij
~publiek~ ~~Id m ~Dwetef1~eld I~n de w~rkelilke ~lte~ en 1 door ~oten heeft mch te ' \

D11ad=:ne~:~v:t.~~ niet .souden vJ,hten; 4t I~ij I Ka.... TaD TIEVUTlaE.,
lafaards w~ De eriariIig h~~ gél~rd, dat gij in dit .~zioh, t.' mjsl~id i AL8

werd~, Men :liet u gel~Yen dat ml b~.,..u 'eo .~~eItk ~ be ~,lfotu:is, TrJaPOrt ...
ervarmg .h~ het ~Ildee~ bewesen. '.: Men het u gelooven ont.el~re I,. ell','~, ,~ .. ' .... l.r·, .
andere diD~ ~gen h~ die de. ervarIng ook l?ew;:ezeu ~' vat.Jeh., te DWli¥IfiIIV aJlIIQ
zijn. Wij vqhlen ona <Uarom gerechma..rdigd, u té vragen, o~e plaat$8- in: de 'gebouweD van de heeren
lijke ~ in rekening te brenge~; :' '. , lhtSSBAU (Hollandsohe Boekhande-

On~e mnriDg ~ OnBer ~~et'·van ~t zelfs wan~r gij er i~ ~8), in Kerk' Straat, Postbol 288,
slaagt dit yolk" te overwmn~n, dat gv,hell DO?~tkunt onderwerpen. ~U t>nl- ~ij vertrouwt op de goed",
.ullen DOOitteYredeu onderdanen v~ bet RI]k: worden. IHun kreet 1$: gupstige en ruime oudersteu:nÏDi
"Vrijhei(~ of de dood I" Zij veohteq f;OO ~s all~ m~8Chen n~~ ,va~. zijne mede Bondgenooten.~
vechten die voor hun woon8teden vechten, die overtwgd 2ItJD dat hUD'~ Mnkaanders. é :
rechtvaardig is en dat God. ~n om di~., red_en ten slotte,' mjheid,' SfUj N..'B.-De Kimberley bezighei~,
geven.. . ;. 1 zal, voortgezet worden als voorheen

Er is ~zegd dat de republieken een veroverÏng8--oorlbg Toeren ~n onCiar 't bestier van eeDen be-
dat ~j gedwo~en.waart hun a&r;lval te weerstean. Wlt c,ntk.ennen d+t J ~amen en echt .A.frikaansch .
er OOIt verotenng In hun bedoeling heeft gelegen; WIl' beweren,' 'cijt .IlJjden Pl'OOUl"eur.
wanneer mj ~vallend optraden dat zij' dat deden. in ~lfvêrdedi~. --:.------- ..._ __
Hun oD.thaDolijkheid werd bedreigd en 'zij wisten. het. .Uw regeering .. -rdap' pels'
verklaart nu openlijk TUtbealoten te .ij~hen van 'l!u.n onathankelijkheid Aa,· , . .,
te berooven, en bewijst ~oor dat derrrees vt.n de republieken wél i! -." , .:'
gegrond was. ' , " ~ INGEVOERDE P()OTBRS o~ Dil PLBK

Vrijheid iB alles wat zij vragen. Vrijh~dis ·~uu eenig ~oe~.~U ~~.a.f=~~.~::-.
verlangen' IIDlet rust gelaten te worden": vrI] te mln zoo als ilJ vn~ Zll~ .FrabIO:.wBar11'~~--~ waliUiL
Wij meenen dat als ~~t Jl!Ltieshet.~ hebben, de ze twee ~publiékep tip ooaditte, goed 1litpaooht, _
be,!ezen hebben de vnlbe14 "vaardig te Zlln. p' j ·allen in Jd ... 'ftIl ODge'YMr

Hen TU hUD vrijheid te berooven sou niet alWu' onrecht~1 ~ ~t70 Iba. ... ..,. ~ toU •. 6d.
zijn; het sou ook een afschuwlijk:e en bij~a onherstel'bllU'8 mat. zijn.: ~ ,Xo=n~~~ d:-.::::t
oorlog zelf lVU on~. Hij heeft reeds Zuid AfriJca Dlot!o+.~g en I ~ ..' .

wanhoop verluld. Wij weten dat hij dag ,na dag een ,p-oot aantil van~ ~jpe.e elfen sUn AFGBSLAGQ
mede onderdanen nader tot wanhoop tftijft. Slechf iS éeD ding kan.-ger PlUoJZBN OlD den ~ op te I'tdmen
.. dan d' log d . d ..._ ..:1:- • , " . en te te maken.oor SUTTON'8~n . e oor , en at. 18 e a_p WlII~ uw .repmng DU voorne~ RE POOTAARDAPPELS, tt

18" te doen. , , ," :a.osK, B. .-oUTS, no(JB..
~ij voor, ona, meenende dat. Zt?d Afri. . ika nooit ~,. ~ ka., n ~qm~ j'.B , JU.GlI't7J[, D.t1I'l'BC.H. BL.&17WU,

en nOOIt een -,vare 1P'elvaai't kan gemeten W8llI1eer .Je repubtieUn ~ 111 a . ..... KUG or ~ ...... (Zie
Kijn, kunnen! ona TOO. r..aan,' elecnts wrbinden 8DOJ!houdelijk: 'VOO, ". hu",' .~ ~'K~tJ:c1e~
vrijheid te ~ken, door alle wettige en reohtvaar.d:ige middelen; maat , BlI't' F.'IIT.lL. tW .. aard.
~ weten dat: cl, ~g ten slotte moet ruten bij Uom 'aan de:re I wordt -..,.,._.a 18 NIftS. Wat .-
b~~kenJ in.~·d.8r" rechmardigbe~ ~nter will,. v.~ Z~ Afrika en ~~ , . ~ !:.la~~ ~
nlk, ~~' VrJjheld.te gev~ ~ID, III :vragen en die Wl] SOQ p"tig _ .. Ilf..DBZnomu~~
mogelilk gelQ9ven dat ml verdieDen. .~8 HUN !fAAl( DBBIDl GB- .oIM.'~"La~IUÁ..., ..t..I!ti

' . . o.w de PUele 'WIIINI4.
..ttboadf da\ . 8UttOaI ~ DIOr~=~=~~!J:N.A..UI. AD.JUIS. met '"u-ltezmla SUn' al~ .. de ' I

,i/' ban JAl ui .bet 4e .'-""" PQOt.- sto'
. die 0 me. moa-ltikJaeid bn nrkr1tPn. .

•"""....... ,..ftf Jl .... ClUe ZA.lI ..

Een Verkooping van Werken
VA,X -wesre de Zondaaschool der Neder. Geref. Kerk., Adderley r)E ondergeteekende beeft nu.in BET DOK JIl(

e 0 K B rs MAClA7.IJ:'l een gtoote hoeveelheid no 'tStraat, zal worden gehouden in de Consistorie amer, ureau boY4!ngenoemde. te koop teKen lage prjjaen soe-
St t lang er geland wordt.

raa , Londbonwel'8, wacbt niet dat 't hij u kOlDt,

Op VRIJDAG a.s., den Uden dezer. ,m~ij~~rert~~g1:/~::t8~bepen in de dokk.n

De opbrengsten zullen worden bestemd t. en behoeve van de en de sehaarsebte ..an spoorweg trnck. loop' iil
e- ge~r te laai te komen en bet ploq aeilOClnrepublikeinse he krijsgevangenelI én voor do zending. . nadert, .

Alle schenkineen zullen dankbaar worden ontvangen door Mejuf. W. PORTER, 63a 8ree Straat.
TEUBES Buiteneracht Straat of door den heer WASBERFALL, Bureau, '"Straat.

R·d' I d b Z id' Afrik b WEGGELOOPEN.e er an sc e. n - aanse e, IEN om~~ 8 f9.::kOUd~~l
handen hoog. ,

SPOORWEGMAATSCHAPPIJ. Een Zwarte \ierrie,6 jaren oud, ~B·IE:S-·:·&·a· 0_ omtrent 13 haDden hoog. en . ,. ,
De kortste en Goedkoopste Route voor Reizir8rl - Tw~ Bruine Ezels, 6 jaar oud, '), "" ... .:,' le

Goederan var de Zee naar Pretoria, Jo~ - omtrent 13 handen hQOg. Schut.- . ' . ....:h~" ~:It''- .J
an4erepJ:aataen 1n.de Trannaal1s via . meesters en anderen bij wien ge- i. ".,. ........ ~lk&&ftfCI ~._

:LOURENCO .MARQUE& noemde Ezels mochten zijn aange- I' I00 .. "~~-" 'v_ LIoazWDtJO, lbrlTDAll Daal' Pretoria 349 mn}AIL, T"'=":-wI L loopen, worden vermcbt !rennis lte
'1- --. ~~ - _0iIIIL ..... geven aan 'il lfENNISG' E IN'G'

"mijlen. 8 J va DER SPUY . ., ,,' V" •.
V_~ .... ·Pretoria 511 mijlen naarJ~ ... ; .t Oakdale. .. • AjpPu'CA""'-YOQr.l.,- ~1.101': __ .. 'V-.K led Daal' pretoria 1041 mijlen, uaarJohaimeaburg 1012'.... Durban-road Stn. ï U~ _ ~----.r y_

TIa$ "1===Z:7~!~ Drillers enWw. I' ~~I.fi...~.;."_arl.~,,*,t=J:'=ï;.~
.~~,," r',' ::a~:S~~~9~~:lBL ERin':~~:v!~= j ~.)(lelde ~_ ...

~,.:.~ ';VI. " JehlllIle8lnug £6 lOa. III JK.k-k der Westelijke Provincie eeDe kom- 1~':'.:=:t(IID' .. T~:B:,
.lm< ,nl " PrIiOria. !lll.. 18s. 9d en £8 __ pleete Courant en Smollu~~j , ;. I ~'C1'~ie :r..=
.~ Johaueslri.- £11 11J. 9d. £Ta.. (JobbiDg.Oftice), in vo e wara.wg, , -.----4-:..--- ! &ijn.: Wo' , ' t...........

.~•.:.:.''!',~-:... ..~u'"& . •. . des.verkit'zende met o( zo.n.der de Wees 1IOCl_~ bovenstaande peliZ~ uit t.e 1-.!~. Dl, te ; bR -.m 1!'8D )UIt '. kwutMJ"lIC». '. - .,........

';"Ji«3V v~rkMJgblla: aan ~et ~~Prd ~ rulm~ gebouwen. Volle biJlODder- 100 vale.aqdere&~~-m al ~jk ;UZ t.e I "Jlt..• _'.:.:",D,J~'O·'~".~.·'·-'~":~, ..~....,~,-,'-.,'1.'"t... '~..LBepnbhek) eo bl; d·' f\rrectl(} Heerxg lb k lat bedell kunnen Terkregen worden, petitie dan IlOO aPOédig mOgelIjkper ~ in een_~ Pp8~ . .u' .. ~ ..___

~, (H0Dand). ~ onder letklJ'S C.W., kantoor van (lit lJus 678, Xaapatild. ~ van eWe J:!tie lOuden~, ......... 1--
M 'Si. £ blad, wordell op .. vraag un PK' LAD ul '. .' - April,,}!OO. I

Kaapsche Gouvernements
Kennillgeving Xo. ~O va n 1~lt_~1.

TEXI1ERS VOO!{ HET OPE:\!':~ v xx DOEKEXSTAJJLE~.
. I

TENDE'RS wor.icn g~l'I·aac.:d \'001' lll'~ rec h t j,o;k~nstallen te ope11l.'n V&, ~ den ecrste~ .•
April li-lOI "I' Ut' ,taU""., vu n dl' Ka.ap"che (jou vet-nements spnorwr-z en.

Coutractvoorwuardeu e n teudr-r-vurrm-n z ij u verkrijghaar van den ondergeteekende.,
den hoof.Ibestuurdc r va n t rn tlie k , ric t.-Rtliekbe~tuu!'d(,I·". Kaapstad, Port Elizabeth, 008t
Londen. eu dell ,,~.srstun t trafliekbest uurder te Kiruberley, _

. C. B, EL LIOTT, Algemeen Bestuurder.
Kantoor van dell AJIi'~ml·.'nen Bestuurde!' vau Spool'wegen,

Kaapstad . .Februari. l~jOO.

Kaapsche Gouvernernents Spoorwegen.
Kenni,!!gevin~ :\0. 1:") vn n l:~JO. 2!.

T};:\DU{S \-OOI{ lIET ADVERTEI::REX AAX DE STATIONS.

TENDt;RS worden !.!'evra.,ll!!d voor .het ree.ht om te Adverteeren aande Stations van
de KII,ap"l'he Ucu vernerne nt s Sl'ul)rwe~(,II. van den Isten Apr-il, 1001.

Contract voorwaarden «n n-nd er vor-men z ijn verkr ijgbaar vau rlen ondergeteekende,
den boofdbest uurder nw T,..tfi"k. de 'I'raffiek-best uurders. Kaapstad, Port Elizabeth ell
Ooet LODdeD. of den A'si,tent Traffick Best uurder te Kimberley.

c. H. ELLIOTT, Algemeen Besmurder.
Kantoor van den AJ~em('en('n llé,tullrdel' VaD Spoorwegen,

Kaapstad. :.!I) l'~hrlllLn. 1900

Kaapsene
TInders yoor den Huur en het Beheer van Spoorweg 18"erseftllll utilI•.

Gouvernements Spoorwegen,
K.ennisgevipg !'>0 ~ 1 van I:l()()

~I

TENDERS wu!'(lell "evraai{d voor de huur £'n bet belleer vall do Vervenchings
lokalen op de Kaap,dlé Gou\'t,rnoments Spoorwegen .an <len hten Februari,

190L
Contractvoorwallrdcn en t.endervorID"TI zijn verkrijgbaar van den ondergeteekende i

'den Hoofd Bestuurder ,all Tmftiek. de tl1lffiek he8tuUl'del'~, te Kaapstad, 1 Port
Elizabeth en Oost Lr'udCIl of deu :\s.,istent tl'afliek bestuurder, Kimberley.

C. B. ELLIOTT.
Algemeen Bestuurder.

Kantnor van deo AJ!-'f'mpen Be,tllllrdC'r vnn:Spoorwegen
Kaapstad. :.!I febnlaM, 1:l()IJ

Thomas' Ph.ataD.

•

KANKER.-DEZE zeer genarlijke ~ekte IWI gen_
wordt in eeu periode 'ran l-! d.,en tot

een maand, wanneer zjViu een Y!'OeC.iadillM ill,
door bet gebruik ..an Cremer', ~"u:!er zalf,
welke stof ontdekt ta gedurende den . ben
opstand door drie militaire dokten. '

Daar de kanker toen zeer sterk bte
onder de lDdisc~e troopen en met groot ricce.
onder ben in Indie gebruikt is, wordt zjj. nu iD
de Transvaal en den Oranje Vruata&t sedert MD
tijdperk van 30 jaren met een groot auocea.

Doe aanzoek bij,

Caledon,
Kanpkolonie.

J, F. CREllEB.

VRIENDEN.
ALS gij Molwagens of Karren

van noode hebt gaat dan naar

d .IOLLOII Y,Stall ... _
Hij heeft een goeden voorrf.ad

droge wielen en hout. Billijke priJezn
en op korte kennisgeVing geleverd.

Net het beste werk gewaarborgd.
Doe aanzoek bij .

J. HOLLOWAY;
STELLEN BOSO••

LU()PENDt~ ,
()'P de plaaea, Muldersvlei, sed~rt

ongeveer ~'22 Maart, elf (11)
Sohapen. De eigenaar kan I se
terug bekomen door de kosten deZer
advertentie en ~elijke onkosfJen
te betaleD. .

GEBRO,6DE;RS STA'RKE,
llulder8vlei Junctie.
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WEEn. E~~ • JEL: PLA.·.--Lood D. 4 l'el - (R~ut~r,) - DIJ Colombo
Di nw.bl"d 0 elden dat derjjksregeering on-

rhandelingeu VJert et d rt" nu:{ .. n
Oe loo I do rnpubhkeicsche kqj 8
vanllen 0 na et e ilan td zenden.

Moo vor ...acbt dat- du il ndsrawall heuvel
datl v r dit duel itgezoch t zal orden.

H T DE .\T UvER DE DEPE(~I1E:l.
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tors, et

/

' ~o~~~ ~P d
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W.U DE PElt..; 1::& OVEr: lEUT.

L den,;) :\Iei:--(Heut r ) - 00 nreu .... ">1don
h e itge vllb, I cf 'Ilr n dat er Ilie:. 15 10
bet debat ov~Z' de pu licat ie dc'r :-I;lIookop
dé bes, d t e "I!(e v r,llIdcrJng kan breng n

de opin e dat r ge"" DvO Il keljjkl e id «or
lul een daad was. Dd r -r klar Ui' I' U de
meeniDg VaD lord l.,",,] >W'rl < ll~ Datief r ior
• dat do d~ ch e 0 I : Februari, t sam 0

met de lO~t~lotea doku u cnt en , 'liet Z,J'l
epubli er I al~ co.ifi.le ueel,

wd g 0 ov·rt 1Ii(IUI( te b:1 1:0"

TREt"RIG I.\'[)Lr;:--; WA.UL

~[di.-( RO'1 r-r )-De .vel.- FreI<
'VaD 'eeb n m-I.It dat de Amerikaan
ezan te '8Gr:J.~nhaiid Lie repubtikem

e ai~e aar Ig:J.m r icht t-. d lt pre iden t
Me iol ..y clg t"o zou om lu""d.l n id te

. D oor! tussc en Gr oot Br ittanj e
n f"PU ""ek n.

LORD 8A..LI::lBl· Rvs HOOP

D, 6M i.-( euter )-Up C~ f~ t m al
, u.l emre t"d·, lord 8alt~

1'0 da: h , It "pte d.rt de
u.n. Doe oor" aartsche 1 .rH deo (lor

spce ig teu ii e zou br ll~Hn, n bet onset
van Maleuo teDg voll!'~ zou hebbeu.

B GBIE'S TEREen STE LI:'«li.

Pretoria, ~

zij •

1lOIII D na lie

8...___
De Scot ve Lr..,!!; '!(i~ n van Southampton

DI&r Zuid· Afrika w.. t v rtig (411) IUIID ka.
1 71)1) toti a rnumne.
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